FÉNY- ÉS SZÍNTERÁPIA
Fény nélkül nem létezik magasabb rendű élet a Földön. Ha a növények nem kapnak elegendő
fényt, leáll az anyagcseréjük, megszűnik a klorofiltermelésük, az asszimilációjuk, satnyák,
színtelenek lesznek, végül elpusztulnak. Az állatoknál és az embernél a külvilágból érkező
fényingerek hiányában ugyancsak erőteljesen csökkennek az anyagcsere folyamatok, leáll a
szaporodásuk, az ultraibolya sugarak hiányában nem termelődik a bőrükben a D vitamin. Az
állatok lehangoltakká, közömbösökké válnak az őket körülvevő fénytelen világgal szemben,
erőt vesz rajtuk a depresszió, csökken a betegségekkel szembeni ellenálló képességük, végül
megbetegszenek és rövid idő alatt elhullanak. A fény tehát, leginkább pedig a Napból
származó természetes fény, melyet látható és láthatatlan sugarak alkotnak a környezetünkben
élő növények és állatok életéhez, de az emberi élethez és egészséghez is nélkülözhetetlen, a
beteg szervezetekre pedig jótékonyan, serkentőleg, gyógyítólag hat.
A fényterápiás módszereknél mesterségesen gerjesztett fénnyel dolgoznak. A terápiás fénynek
mintegy 99%-a a látható tartományba tartozik és mindössze 1% az, amely az emberi szem
számára nem érzékelhető. A terápiás célra használt fények különböző tartományba tartozó
fénysugarakból állnak. Ezeknek a fénysugaraknak a mesterséges fénynyalábban meglévő
arányát rendeltetésüktől függően a terápiát végző szakember állítja be.
A színek, a különböző színű fénysugarak ugyanúgy, mint más külső ingerek (szagok, hangok,
információk stb.) az ember vagy az állat testi és lelki folyamataira hatnak, azokban különféle,
és mindig az adott helyzettől függő, kellemes vagy kellemetlen reakciókat indukálnak ill.
érzeteket keltenek. Ez azt jelenti, hogy pillanatnyi reakciókészségünktől függően egy
bizonyos színt elfogadunk, vagy elutasítunk. Ennek megfelelően öltözködünk, vagy
rendezzük be lakásunkat. Hangulatunktól függően a színek megnyugtatnak, nyugtalanítanak,
esetleg agressziót váltanak ki belőlünk ill. állatainkból.
A színek különböző üzeneteit a szín- és fényterápia keretében hasznosíthatjuk. Ennek a
hasznosításnak, a fény ill. a színek behatolásának az állati vagy emberi szervezetbe jelenleg
két területét ismerjük. Egyik a látás és fényérzékelés szerve a szem, másik a csakrák területe.
A csakrák a test meghatározott pontjain elhelyezkedő képzeletbeli finom szerkezetű forgó
energiaörvények, melyeken keresztül a szervezet képes energiát felvenni és leadni. A csakrák
nevüket a működésükkor keletkező örvénylésről (csakra = kerék) kapták.
Betegséget okozó behatásokra a csakrák működése is többé vagy kevésbé gátolt lesz, emiatt a
külvilág és a szervezet adott területe közti energiaáramlásban zavar támad, aminek
következtében rossz közérzet, fájdalom ill. az adott csakrához tartozó szervek
valamelyikének működési zavara, betegség lép fel. Valószínűnek tartják, hogy amikor az
akadémikus orvoslás bizonyos betegségeket egyáltalán nem képes diagnosztizálni, vagy azok
okát kideríteni, akkor is az igen érzékeny, finom szerkezetű csakrák működésének
akadályozásáról lehet szó.
Amíg az ember, jelenlegi fejlettségi fokán hét fő- és néhány mellékcsakrával rendelkezik,
addig háziállatainknak négy főcsakrája van.
A polarizált fényterápia
A polarizált fény a mesterséges fénynek egy speciális változata, amit a Bioptron lámpával
állítanak elő. Több évtizedes tapasztalat szerint a polarizált fénynek pozitív hatása van az élő
szervezetekre. Szabályozza a sejtek működését és ösztönzi a szaporodásukat, helyreállítja a
sejtfal permeabilitását, tágítja a hajszálereket, erősíti az immunrendszert, fokozza az
anyagcserét, aktiválja a gyulladásgátló tényezőket és fájdalomcsökkentő hatást fejt ki. E
hatásai miatt a polarizált fény az állatgyógyászat számos területén akár önállóan, akár más
terápiás eljárások kiegészítésére előnyösen alkalmazható (pl. felfekvések, égési, fertőzött,

baleseti és operációs sebek, fájdalomcsillapítás, fedett sérülések, izom- és ínhúzódás,
véraláfutás, zúzódás, rándulás, csonttörések, izomgörcsök kezelése). Különféle
bőrgyógyászati betegségek kezelésénél is alkalmazható, de bizonyos belgyógyászati és
reumatológiai problémáknál is hatékony lehet.

